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Область: Хмельницька 

Місяць: вересень 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 5 

За даними місцевих засобів масової інформації: 7 

 

Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_09_2016.xls, отриманого з сайту 

www.sai.gov.ua 

 

Дані з відкритих джерел, отриманіпошуком у місцевихінтернет-ЗМІ за ключовими словами "ДТП", 

"загинув", "загинула": 

Випадок 1: 

Дата ДТП: 11.09.2017 

Назва новини: На Хмельниччині п'яний мотоцикліст збив насмерть 48-річного чоловіка і 
втік 

Посилання на джерело: https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-pyaniy-mototsiklist-zbiv-nasmert-48-
richnogo-cholovik-10542830.html 

Кількість загиблих: 1 

 

Потерпілий разом із дружиною повертався додому. У цей час мотоцикл на швидкості збив його і, не 
зупиняючись, поїхав далі. 

http://www.sai.gov.ua/
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-pyaniy-mototsiklist-zbiv-nasmert-48-richnogo-cholovik-10542830.html
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-pyaniy-mototsiklist-zbiv-nasmert-48-richnogo-cholovik-10542830.html
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Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 
11 вересня, близько 20:55 в селі Климашівка Хмельницького району. Винуватець аварії втік з місця 
події, але працівники поліції затримали його «по гарячих слідах». Про це повідомляють у прес-службі 
Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.  

Дружина потерпілого впізнала у мотоциклісті односельця і одразу викликала працівників поліції. 
Правоохоронці затримали чоловіка вдома. Той перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

По даному факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 
«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 30.09.2017 

Назва новини: 
Смертельна аварія у Хмельницькій області: мешканець 
Богородчанського району на “Опелі” зіткнувся із “Жигулями” (фото) 

Посилання на джерело: 
http://versii.if.ua/novunu/smertelna-avariya-u-hmelnitskiy-oblasti-
meshkanets-bogorodchanskogo-rayonu-na-opeli-zitknuvsya-iz-zhigulyami-foto/ 

Кількість загиблих: 1 

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кіровоград — 
Знам’янка», поблизу села Малиничі Хмельницького району. 

http://versii.if.ua/novunu/smertelna-avariya-u-hmelnitskiy-oblasti-meshkanets-bogorodchanskogo-rayonu-na-opeli-zitknuvsya-iz-zhigulyami-foto/
http://versii.if.ua/novunu/smertelna-avariya-u-hmelnitskiy-oblasti-meshkanets-bogorodchanskogo-rayonu-na-opeli-zitknuvsya-iz-zhigulyami-foto/
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25-річний житель Богородчанського району Івано-Франківської області, керуючи автомобілем 
«ОреlVectra», під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з 
автомобілем «ВАЗ 2106» під керуванням 28-річного хмельничанина,  пишуть Версії. 

Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ 2106», жителька міста Хмельницького, від 
отриманих травм загинула на місці події. Водій «шістки» отримав тілесні ушкодження у вигляді 
політравми та був госпіталізований в реанімаційне відділення Хмельницької обласної лікарні. Стан 
потерпілого — важкий. 31-річний пасажир автомобіля «ОреlVectra», житель Богородчанського 
району Івано-Франківської області, отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому ребер 
та був госпіталізований в травматологію. 

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» 
Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від 3 до 8 років. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події. 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 19.09.2017 

Назва новини: 
Смертельна ДТП сталася на Хмельниччині 

Посилання на джерело: 
http://www.0382.ua/article/1374089  

Кількість загиблих: 1 

 

http://versii.if.ua/novunu/smertelna-avariya-u-hmelnitskiy-oblasti-meshkanets-bogorodchanskogo-rayonu-na-opeli-zitknuvsya-iz-zhigulyami-foto/www.versii.if.ua
http://www.0382.ua/article/1374089
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На трасі «Житомир — Чернівці» в селі Шатава Дунаєвецького району загинув водій «ВАЗ 2101». 

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 вересня, близько 17:30 години. 

Житель міста Боярка Київської області, 52-річний чоловік, керуючи автомобілем «ГАЗ», допустив 

попутне зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2101». 

Останнім керував 59-річний місцевий житель, котрий якраз здійснював маневр повороту ліворуч з 

головної дороги на другорядну. 

Водій «ВАЗ 2101» зіткнувся із зустрічним малотоннажним фургоном «Мерседес» під керуванням 60-

річного жителя міста Дунаївці, який він пропускав перед здійсненням повороту. 

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ 2101» загинув на місці події. 

Наразі, слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди. 

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» 

Кримінального кодексу України. 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 22.09.2017 

Назва новини: 
Житель Миколаєва загинув у ДТП на Хмельниччині 

Посилання на джерело: 
http://khm.depo.ua/ukr/khm/zhitel-mikolaeva-zaginuv-u-dtp-na-
hmelnichchini-23092016105500 

Кількість загиблих: 1 

 

http://khm.depo.ua/ukr/khm/zhitel-mikolaeva-zaginuv-u-dtp-na-hmelnichchini-23092016105500
http://khm.depo.ua/ukr/khm/zhitel-mikolaeva-zaginuv-u-dtp-na-hmelnichchini-23092016105500
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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 22 вересня, близько 13.45 години у Волочиському 

районі на автодорозі "Львів —Кіровоград —Знам'янка",повідомляє Depo.Хмельницький. 

"30-річний мешканець Тернопільської області, керуючи автомобілем "МАН", виїжджав з другорядної 

дороги на головну і не надав переваги в русі автомобілю "БМВ Х5", внаслідок чого відбулось 

зіткнення. В результаті ДТП 39-річний водій легковика, житель Миколаєва, від отриманих травм 

помер на місці події. 30-річний пасажир автомобіля отримав травму у вигляді забою живота і був 

госпіталізований у Волочиську центральну районну лікарню", - йдеться у повідомленні прес-служби 

поліції. 

По даному факту відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього 

руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 28.09.2017 

Назва новини: 
На Хмельниччині у ДТП загинула 10-річна чернівчанка  

Посилання на джерело: 
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/116176-na-khmelnychchyni-u-dtp-
zagynula-10-richna-chernivchanka.html   

https://vsim.ua/DTP/v-likarni-pomerla-mama-10-richnoyi-divchinki-yaka-
zaginula-u-dtp-na-hm-10550696.html  

Кількість загиблих: 2 ( 1 в лікарні) 

 

http://khm.depo.ua/
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/116176-na-khmelnychchyni-u-dtp-zagynula-10-richna-chernivchanka.html
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/116176-na-khmelnychchyni-u-dtp-zagynula-10-richna-chernivchanka.html
https://vsim.ua/DTP/v-likarni-pomerla-mama-10-richnoyi-divchinki-yaka-zaginula-u-dtp-na-hm-10550696.html
https://vsim.ua/DTP/v-likarni-pomerla-mama-10-richnoyi-divchinki-yaka-zaginula-u-dtp-na-hm-10550696.html
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Сьогодні, 9 жовтня, 37-річна чернівчанка померла у лікарні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук 
повідомив голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.  

Нагадаємо, аварія сталася ще 28 вересня на виїзді з Кам’янця-Подільського поблизу села 
Гуменці. Жінка-водій та її 10-річна дочка отримали важкі черепно-мозкові травми. Їх обох забрали до 
лікарні. Жінку прооперували, її стан був важкий. А от дівчинка від отриманих ушкоджень померла 
відразу. 

Випадок 6: 

Дата ДТП: 28.09.2017 

Назва новини: 
На Старокостянтинівському шосе автівка збила насмерть 27-річного 
хлопця. Водій втік з місця події 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/na-starokostyantinivskomu-shose-avtivka-zbila-nasmert-
27-richnogo-hlop-10547436.html 

Кількість загиблих: 1 

 

https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-toyota-vletila-u-benzovoz-zaginula-10-richna-divchink-10547698.html
https://vsim.ua/DTP/na-starokostyantinivskomu-shose-avtivka-zbila-nasmert-27-richnogo-hlop-10547436.html
https://vsim.ua/DTP/na-starokostyantinivskomu-shose-avtivka-zbila-nasmert-27-richnogo-hlop-10547436.html


7 
 

 

Сьогодні вночі, 28 вересня, близько 1:00 на Старокостянтинівському шосе насмерть збили пішохода. 
На місці дорожньо-транспортної пригоди патрульні виявили тіло потерпілого 27-річного хлопця без 
ознак життя. Вони викликали медиків, які констатували факт смерті. Про це повідомляють у прес-
службі управління патрульної поліції Хмельницького.  

Правопорушник втік із місця пригоди. Даним фактом займається слідчо-оперативна група. 

*** 

 


